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تكفون اسجنوني!
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ذعار الرشيدي

محاربة الفساد وجتفيف منابعه وإرجاع األموال املنهوبة رسالة 
إصالحية واضحة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

بعثها إلى ممثلي اجلهات احلكومية الرقابية خالل اجتماعه بهم.
احلديــث االرجتالي الذي أبدع اخلالد فــي اختيار كلماته عن 
محاسبة كل فاسد لهو دليل على توجه إصالحي يسعى إلى استئصال 

الفساد من جذوره.
اخلالد خالل اجتماعه استشــهد بتوجيه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، كان واضحا انه ال حماية لفاسد 
وأنه ال أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، لذلك 
بات من الضروري تطبيق تلك التوجهيات الســامية والبحث عن 
الفاسدين مهما كان وضعهم في املجتمع ألنه بالفعل ال يستوي فاسد 
يحتمي مبنصب أو اسم يدمر البلد من اجل مصاحله الشخصية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد رجل نظيف اليد والثوب 
ومنذ ان تسلم منصبه شعاره كان بعد قسمه محاربة الفساد، وهذا 
الشيء ال يختلف عليه اثنان، وخالل اجتماعه مع رؤساء وممثلي 
األجهزة الرقابية احلكومية بالدولة، وضع النقط على احلروف بدعم 
تلك اجلهات بتفعيل دورها الرقابي وعدم التراخي في هذا اجلانب 
حتى ال يجد الفاسدين البيئة املناسبة لنشر فسادهم وحماية املال 
العام منهم وجتسيد سيادة القانون التي تتطلب من اجلميع اتخاذ 

اخلطوات اجلادة الهادفة إلى تنفيذه.
سموه طرح تساؤال مهما وهو عنوان لهذا اللقاء حينما قال انه 
ال تســتقيم مظاهر الفساد مع تعدد اجلهات الرقابية وحالة التذمر 
والشكوى إال من خالل االنتقال خلطوات عملية جادة ملواجهة الفساد 

تؤدي إلى جتفيف منابعه، ومنع أسبابه ومحاسبة املتسببني فيه.
هذا التساؤل املشروع لسموه أعطى في مضمونه الدعم الكامل 
جلميع اجلهات الرقابية وحتميلها املسؤولية في مجال عملها مبالحقة 

كل فاسد واتخاذ اإلجراءات بحقه مهما كان مركزه،
وهذا بحد ذاته ســيكون دافعا ملضاعفة عمل تلك اجلهات التي 
لن ال تألو جهــدا في تنفيذ توجيهات ســمو األمير في التصدي 

للفساد واملفسدين.
ونحن نتحدث عن الفساد يا سمو الرئيس يجب أال يكون األمر 
مقتصرا على الفساد املالي الذي أجزم في عهدك بانه لن ينجو منه 
أي شخص ثبتت ادانته، ولكن هناك فسادا اداريا ومنفعيا يتمصلح 
منه بعض املتنفذين في املؤسسات احلكومية وكذلك الهيئات واملتمثل 
في التعيينات الباراشوتية في املناصب القيادية رغم أن هناك من 
هم أحق بتلك املناصب وكذلك تعيينات الترضيات واحملسوبية في 
مختلف املواقع بوزارات الدولة والهيئات احلكومية التي مع األسف 

أصبحت كأنها ملكية خاصة لهذا أو ذاك املسؤول.
نعلم جميعا مدى حرص سمو الشيخ صباح اخلالد منذ تعيينه 
لرئاسة مجلس الوزراء على مصلحة الوطن واملواطن، لذلك نتمنى 
أن تكون هناك إضافة إلى محاربة املفســدين واملعتدين على املال 
العام مراجعة دقيقة جلميع املناصب القيادية في الدولة للتأكد من 
مدى أحقية مسؤوليها في هذه املناصب دون غيرهم ومعرفة كيفية 
مت اختيارهم لشغل املناصب، كذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق 
املخالفني ســواء كان وزيرا أو متنفذا أو قياديا ألن اسم ومصلحة 

الكويت فوق اجلميع.
أخيرا، تصريح سمو الرئيس في مواجهة الفساد وتطبيق القانون 
بحق كل فاسد بث الطمأنينة في نفوس املواطنني ألن اجلميع يرفض 
الفساد الذي دائما يكون معول هدم ألبناء لدول، لذلك نقول يا أبا 
خالد اضرب بيد من حديد واعمل بتوجهيات صاحب السمو، حفظه 

اهللا، ألن كويتنا الغالية تستاهل من يحميها ويحفظها.

متيل األغلبية لالنخراط للعمل في مؤسسات الدولة لسببني، األول: 
هو االستقرار الوظيفي كون العمل احلكومي يعد ضمانا للموظف، 
فال يُفصل إال في حالة االنقطاع عن العمل أو متى ما ارتكب املوظف 
جرمية متس الشرف أو األمانة أو الرتكابه إحدى اجلرائم املنصوص 
عليها في قانون اجلزاء، على خــالف ذلك، فلله احلمد فقد حصن 
القانون املوظف احلكومي من الفصل التعسفي لذلك كل الكويتيني 
يفضلون العمل في القطاع احلكومي هذا فضال عن أن بعض املهن 
رواتبهــا أعلى من القطاع اخلاص باإلضافة إلى بعض املناصب التي 

تعطي حصانة لبعض متقلديها.
أما السبب اآلخر الذي يدفع البعض للعمل احلكومي فهو شرف 
اخلدمة العامة، فكلنا يحــب وطننا الكويت ونحن احق بخدمته من 
اآلخرين وهذا يفرض على كل مواطن ومواطنة أن يخدم وطنه من 

خالل العمل في مؤسساتها.
إال أن العمل احلكومي الذي يتجاوز اخلمسة وعشرين عاما أجد 
فيه اســتنزافا للطاقة وال جدوى منه، وباألخص ان من أمد اهللا في 
عمره وجتاوزت خدمته ٢٥ عاما أعتقد أنه آن األوان ان يفكر في حياته 
اخلاصة والتمتع باحلياة بعيدا عن العمل ألنه مرهق وكثيرا ما حتدث 
مشاحنات في العمل تؤثر على الصحة العامة للموظف، هذا فضال عن 
أن القفزات املالية في العمل احلكومي غير موجودة، فالراتب بعد فترة 
يقف عند حد معني والزيادات قليلة جدا لذا أعتقد أن من األجدى أن 
من يستطيع التقاعد عليه أن يتقاعد وينطلق للحياة ويعيش بحرية 
دون قيود ودون ضغوطات ومشاحنات تقصر من العمر، خاصة أن 
بعد ٥ ســنوات من العمل إذا لم يشعر هذا املوظف أنه مؤهل لتقلد 
منصب فهو بالتأكيد متى ما اكمل ٢٥ عاما لن يتقلده، وذلك ألنه مع 
األسف املناصب في الكويت لها أهلها وناسها فليس كل كفاءة يحصل 
على منصب، وهذا هو الغالب حقيقة، فهناك أناس معينون املناصب 
مفصلة عليهم، وهذا بالتالي قرار احلكومة وعلينا احترامه فهي لها 
احلرية في تقليد املناصب ملن تريدهم فهذه مؤسســاتها وهي حرة 
بها، لذا من جتاوزت خدمته ٢٥ عاما ولم يتلق أي منصب أنا أؤكد له 
أنه لن يحصل عليه ألنه لو كان سيحصل على منصب في احلكومة 
حلصل عليه في بداية خدمته وليس بعد أن شاب رأسه أو على األقل 
لتم تأهيله في شبابه للمنصب، خاصة أن بيئة العمل احلكومي التي 
تتميز بكثير من االنضباط والتقييد للحرية واملمثلة بوجود بصمة 
العمل التي أعادها ديوان اخلدمة املدنية جلميع املوظفني دون متييز 
للفئات، أعتقد أنها عامل مساعد على تشجيع كل من يستطيع التقاعد 
أن يتقاعد ألنها ال تعكس صورة إيجابية أن يقوم موظف جتاوزت 
خدمته العشرين عاما بالتبصيم مع شباب في عمر أبنائه وكأنه يريد 

بعد سنوات اخلدمة الطويلة أن يثبت انضباطه.
واألمر األهم من كل هذا هو أن بعد التقاعد تعود للمرء منا حريته 
فهو يتخلص من كل ضغوط العمل ويســتطيع أن يعيش حياته كما 
يريدها متى ما أراد الســفر استطاع ذلك، متى أراد السهر استطاع 
ذلك، متى أراد أن يفعل أي شــيء في حياتــه فهو حر ومن يعتبر 
حياته هي العمل يستطيع أن يتوجه لكثير من الشركات اخلاصة التي 
تقدر الكفاءات وقد يزداد رزقه، وقد يســافر خارج الكويت ويعمل 
في إحدى الدول املتقدمة فتتوسع دائرة عالقاته ويبدأ حياة جديدة 
بروتني مختلف تنســيه روتينه السابق أو يستطيع بأموال التقاعد 
أن يشتري له بيتا في اخلارج ويسافر ويبقى في الدول التي تتمتع 
بالطبيعة الساحرة لشــهور وإن أراد لسنوات دون أن يحاسبه أي 

كان فهو حر.
وباألخص انه ســيتقاعد وما زال في شبابه لم يصب بأمراض 
فيستمتع بالتقاعد وهو بصحته وعافيته، أما من يعول أنه ال يستطيع 
التقاعد ألجل التزامات مالية فأقول: ابرموا عقودا مع شركات فيكون 
لكــم عوضا عن راتب التقاعد راتب آخر قــد يكون أعلى أو موازيا 
لراتب التقاعد املهم أن احلياة بعد التقاعد ليس كما يتخيلها البعض 

بل فيها متعة أكبر من معتقل العمل.

مهمــا ومهما ومهما فعلتم فلن 
نكفــر بالدميوقراطية، مهما كانت 
أداء  االنتخابات، ومهما كان  نتائج 
املجلس، ومهما حاولتم أن تضعفوا 
من صورة التمثيل النيابي فلن نكفر 
الفصيح  بالدميوقراطية، باملصري 

«مش هنكفر».
ليس في الكويت وحدها فقط هناك 
حالة من محاوالت تكفير الشعوب 
بالدميوقراطية عبر أكثر من صورة 
من صور التأثير والدفع مبخرجات 
جتعلنا نلعن اليوم الذي ذهبنا فيه 
إلى صناديق االقتراع، ولكن «في 
عيونكم» لن نكفر بالدميوقراطية، 
وسنظل منارس دورنا في محاوالت 
االختيار الصحيحة، ألنه من املنطق 
الدميوقراطية تصلح  أن  السياسي 
نفسها بنفسها وتعدل من أي حالة 

اعوجاج قد متر بها.
< < <

الشعوب  حالة محاوالت تكفير 
بالدميوقراطيــة ليســت جديدة، 
وتختص بها الدول النامية دون غيرها 
مــن دول كوكب األرض، يريدونك 
أن تكفر بالدميوقراطية عبر الدفع 
بوصول من يجعلك تكفر بالدستور 
والدميوقراطية وفوقهم احلرية، حتى 
يصل بكم األمر إلى أن تقول «تكفون 
اسجنوني»، واهللا انهم ليوصلوكم إلى 
هذه املرحلة، بحيث يصل املواطن 
الناخب البسيط الى انه ال خيار له 
سوى ما ترســمه له احلكومة، بل 
ويصل الــى مرحلة يقتنع فيها أن 
السجن أحب إليه من نسائم احلرية.

ومن آخر خدعهم انهم يخلطون 
احلرية بالتحرر، ليقولون لك: «شفت 
شلون؟!»، بل إنهم أوصلوا الشعب 
إلى مرحلة يراقب فيها نفسه بنفسه 
دون تدخل من أي من أجهزة السلطة، 
بحيث يبلغ اآلخر على اآلخر، وهو 
أمر لم يحدث بهذا الشكل املتوسع 
سوى أيام املقبور صدام حسني في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي، 
عندما أصبح املوظف يبلغ عن زميله 
واجلار يبلغ عن جاره واجلارة تبلغ 
عن اجلارة، هنــا يصور اآلخرين 
إلى  تغريدات بعضهم ويرسلونها 

جهات االختصاص.
< < <

أنا شــخصيا أراهن على وعي 
الشعب املتنامي، واعتقد انه الطريق 
الذي ستمر به الدميوقراطية لتصلح 
التواصل  نفسها بنفسها، لوسائل 
حسنة أنها تنمي من وعي الشعب 
حول بعــض القضايا السياســية 
املختلف حولها، ما سيؤدي بالتالي 
إلى رفع مســتوى الفهم حاليا إلى 
مستوى جيد، باعتقادي انه سيكون 
له تأثير في االنتخابات القادمة، طبعا 
ستكون نسبة التغيير بسيطة، ولكن 
يكفي لو أنها توصل نائبني جديدين 
«نظيفني»، فهذا يكفينا في املرحلة 

التحتية.
< < <

طبعا ال أحد يتأمل بتغيير جذري 
فــي مجلــس ٢٠٢٠، وان التغيير 
سيطول الوجوه دون النهج، ولكن 
يكفي أن نوصل نائبا واحدا يكون 

صوت الشعب احلقيقي.

الشؤون حتى اليوم! فال هو متمتع 
وأسرته بذلك وال ذاك بل مبثال شعبي 
متقادم عنوانه (هاك ال هناك!)، كما 
يحلم فيها متقاعــدو الديرة عيال 
الذين  الكويت األوفياء املخلصون 
ينتظرون قــرارا حليمــا حكيما 
بيزاتهم  لتعديل أوضاعهم من حر 
واالنتخابــات القادمة على األبواب 
ال يطمع بأجوائهــا بعزامي عيوش 
وشاورما وكباب بداخل مخيماتكم 

واألبواب!
لكنه ينتظر ما يغطي مصاريف 
بيتــه اليومية، وعالجــه، وصيانة 
مســكنه، ودراســة وتعليم أبنائه 
وأحفاده وراحة جسده واستراحته 

بدنيا صاخبه قبل مماته!
فهل يقتنع قياديو جلان إنصاف 
متقاعدي هذا الوطن املبدع فرسانه 
أذانــه عن فهم  بإغالق وإحــكام 
مطالبهم؟! ليردد أغنية عنواننا للراتب 
التقاعدي الشهري (أنت وبس اللي 

حبيبي؟!) اهللا املستعان.

وبتكليفات مثل كتابة تقارير بدال 
من االمتحانات.

أما العام القادم فالبد من وضع 
خطة مبتكرة «هجينة» بني «التعليم 
التقليدي»،  عن بعد» و«التعليــم 
حيث يتم اعتماد «املنصة التفاعلية 
للتعليم عن بعد» بشكل أساسي، مع 
تقسيم الطلبة في كل فصل إلى ٥ 
مجموعــات، كل مجموعة حتضر 
للمدرسة يوما واحدا في األسبوع 
ملراجعة املنهج في حصص مكثفة 
وألجل عمل االختبارات، وبذلك ميكن 
أن يتسع الفصل للطلبة مع حتقيق 
التباعد االجتماعي وتقليل املخاطر 
الصحية للحد األدنى. حتى لو أغلق 
الفصل أو املدرسة الكتشاف حالة 
مرضية فلــن تتأثر عملية التعليم 
إلمكانية اســتمرار الطلبة متابعة 

دروسهم املقررة في املنصة.
اخلالصة: األزمة الصحية يجب 
أال تتحول إلى أزمة تعليم، ونحن 
على يقني بقدرات مسؤولي وزارة 
التربية وعلى رأسهم الوزير د.سعود 
احلربي وقدرتهم على ابتكار اخلطط 

التعليمية.

االتهام غسيلها! وتسليكات مبالغها 
بتضخم أرصدتهم تعجز عنها لردعها 
مؤسسات سميت بأسمائها بال مردود 

مباشر وواقع حاضر!
واملتقاعد ينتظر حقوقه بالواقع 
واخليال أن له بكرامة نســبة من 
مشــاركته مؤسســته بحصص 
بالشركات العمالقة للدولة تصرف 
للمتقاعد نســبتها ســنويا أسوة 
مبردود التعاونيات املوقوفة بقرار 

بحسب تعبيرها، ومن املتوقع أنه إذا 
ما عادت الدراسة مجددا في العام 
القادم فسنسمع كل يوم عن إغالق 
مدرسة الكتشاف مصاب من الطلبة 
أو املعلمــني، لذلك البد من اعتماد 
خيار «التعليم عن بُعد» كضرورة 

قد تستمر لعام قادم أو أكثر.
وأقترح إنهاء العام الدراســي 
احلالي جلميــع الصفوف ما عدا 
الصف الثاني عشر، وال مينع ذلك 
أن يســتمر طالبه في حضورهم 
باملنصــة، علــى أن يعتمــد في 
تقييم الطلبة على معدل حضوره 

سنويا تأجل هذا العام بقرار وزارته 
املعنية وبسبب اتهموا فيه (كورونا 
العدل واإلنصــاف ألمثاله) بربطها 
بجمعية عمومية ممنوعة شلت قدرته 
حلقوقه املالية كويتية ١٠٠٪ والفاعل 
اليزال مجهوال يا نواب األمة، وفرسان 
حكومتنا بصمت رهيب يعني عيال 
(متقاعديها ليش؟!)  بالذات  ديرتكم 
حتتها ١٠ «شرطات» استفسار بعيدة 
عن «جوالت» ماليني أرقام قراصنة 

مبناســبة مصطلــح «النجاح 
جوازا»، كان كثيرا ما يتكرر عندما 
كنا طلبة في الثمانينيات للتالميذ 
الدراســي  التحصيل  أصحــاب 
الضعيف، ورمبا هذا اإلجراء معتمد 
عند الدول الغربية، كما أكد لي صديق 
تلقى تعليمه العالي في اخلارج برفقة 
أسرته، ان أبناءه املرافقني له كانوا 
ال يرسبون في دراستهم، رغم أنهم 

ال يجيدون اللغة اإلجنليزية!
ختاما: ڤيروس كوونا املستجد 
بحسب منظمة الصحة العاملية لن 
ينتهي قريبا، وال بد من التعايش معه 

مع االعتذار للفنانة الراحلة بالقرن 
املاضي (فايزة أحمد بأغنيتها) عنوان 
املقالة وتبدل وجتدد وتغير األحوال 
كما هو مشوار متقاعدي احلكومة 
وأمثالها بعد كفاح متميز، مخلص، 
منتج بإبــداع صيانة أمانته وقدوة 
قيادته حتى نهاية مشواره لتذكير من 
لم ينصفه بحقوقه بعد غزو الشيب 
حليته وشاربه وجفونه وحاجبه فوق 
عيونه! ليقول ألحفاده ال تبخلوا عليه 
مبا يعنيه بهدي خالقه العظيم بسم اهللا 
الرحمن الرحيم (املال والبنون زينة 
احلياة الدنيا) ڈ، مصدره ملن ال 
مصدر غيره للمتقاعد الوفي املخلص 
بكفاحه لتلك الساحة بال منٍّ وال أذى 
يستحقه اليوم كمعاش لواقع حياته 
وأسرته وأهل بيته، تعددت أصناف 
دعمه وزيادته الشكلية عبر مؤسسته 
املعنية تأمينا اجتماعيا أنتجه مبدعو 
أهل الستينيات لصيانة كرامته ال بـ 
٣٠ دينارا كل ٣ سنوات، لكنها لعائد 
فعلي بجمعيته التعاونية املنتمي إليها 

لم أكن من املتحمســني بإنهاء 
الدراسي احلالي، وكنت من  العام 
املؤيدين لوزيــر التربية والتعليم 
أزمة كورونا  انــدالع  العالي منذ 
املســتجد، بإعطائه الوقت الكافي 
في وضع اخلطط لكل االحتماالت أو 
بلغة الوزير أن تكون «كل اخليارات 

متاحة».
لكن عادل عبداهللا املطيري - مع 
تسارع الوقت واقترابنا من املواعيد 
التي أعلنتها وزارة التربية حلسم 
خيارها، فإننا مجبرون على طرح 
التساؤالت ومناقشة بعض  بعض 
احللــول: ملاذا املنصــة التعليمية 
اإللكترونية لوزارة التربية مازالت 
تتعرض لألعطال؟! رغم بساطتها، 
مجرد موقــع إلكتروني ترفع فيه 
املواد املسجلة، بينما من املفترض 
أن تكون منصــة للتعليم عن بُعد 
- مبعنــى أن حتتوي على فصول 
دراسة تفاعلية بني الطالب واملعلم.

أكثر من دولة عربية وآسيوية 
أنهــت العام الدراســي واعتمدت 
نتائج الفصل الدراسي األول، حتى 
الراسبون فيه مت إجناحهم «جوازا».

مسجد بابري من املساجد التاريخية في الهند بني في العام 
١٥٢٨. في العام ١٩٩٢ قام الهندوس املتعصبون بهدم املســجد 
وقتلوا العشرات من املسلمني الذين حاولوا صدهم. وفي العام 
٢٠١٩ قضت احملكمة العليا في الهند مبنح الهندوس ملكية موقع 
املسجد لبناء معبد هندوسي عليه. في العاشر من الشهر اجلاري 
قضت احملكمة العليا في تركيا بإلغاء القرار الرسمي الصادر في 
العام ١٩٣٤ بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف وإعادة اعتباره 
مســجدا كما كان منذ فتح مدينة القسطنطينية في العام ١٤٥٣ 
على يد السلطان محمد الفاحت رحمه اهللا. لم يأمر السلطان محمد 
الفــاحت بتدمير آيا صوفيا الذي كان حتفة كاتدرائية في العصر 
البيزنطي وقام بعد أن منح األمان لســكان املدينة وضمن لهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية وعدم التعرض لكنائسهم بشراء 
آيا صوفيا من ماله اخلاص وحتويله إلى مسجد وإيقاف األوقاف 
عليه. كان الصليبيون يشكلون خطرا على البالد اإلسالمية مبا 
فيها السلطنة العثمانية من خالل احلمالت التي كانوا يشنونها 
على املسلمني من أجل انتزاع مدينة القدس وكانت القسطنطينية 
معبرا رئيســيا يســتخدمه الصليبيون الكاثوليك للعبور إلى 
بالد املســلمني. وخلقت هذه العــداوات الصليبية الكاثوليكية 
واألرثوذكسية مع املسلمني احلاجة لدى العثمانيني لتأمني بالد 
املسلمني وكان ذلك سببا معقوال في فتح القسطنطينية وتأمني 

ممر البوسفور احليوي. لم يكن آيا صوفيا ذا أهمية لدى الغرب 
الكاثوليكي الذي كان يحتقر األرثوذكس الشــرقيني وقد نهبوا 
القســطنطينية عند مرور حملتهم الرابعة فيها في العام ١٢٠٦ 
واضطهدوا سكانها. بعد استيالء اإلسبان على بالد األندلس التي 
كانت تعيش تسامحا دينيا بني املسلمني والنصارى واليهود قرونا، 
لم يأمن سكانها املسلمون على حياتهم وعلى دينهم وأعراضهم 
وأمالكهم ومساجدهم، وتعرضوا ألبشع صور االضطهاد والتعذيب 
لتحويلهم عنوة إلى النصرانية على يد القساوســة الذين كانوا 

يديرون محاكم التفتيش اإلرهابية منتهكني بذلك تعاليم املسيح 
گ. وقد صادروا جميع مساجد املسلمني الكبيرة وحولوها إلى 
كنائس كجامع قرطبة الكبير الذي صار كاتدرائية وجامع إشبيلية 
الكبير أسموه كنيسة جيرالدا ومسجد قصر احلمراء في غرناطة 
صار كنيسة سانتا ماريا ومسجد باب املردوم أسموه كنيسة نور 
املسيح ثم جعلوه مزارا سياحيا، ناهيك عن إزالة البقية الباقية 
من مئات املســاجد في األندلس من أجل مسح الطابع اإلسالمي 
واحلضاري منها لتعود في ظلمات عصور أوروبا الوسطى. في 
تركيا كما في بالد الشام ومصر والبالد اإلسالمية األخرى مئات 
الكنائس التي بقيت على حالها ولم تدمر منذ فتحها املســلمون 
األوائل تشهد على املعاملة اإلنسانية التي يتحلى بها املسلمون 
جتاه النصارى وهي من صميم التعاليم اإلسالمية السمحة التي 

يفتقر إلى مثلها أصحاب الديانات األخرى. 
< < <

٢٤ رفاتا مشــوهني ملناضلني جزائريني أعدمهم االستعمار 
الفرنسي أعيدت إلى اجلزائر بعد أن كانت معروضة في متحف 
اإلنسان بباريس، ناهيك عن ١٫٥ مليون شهيد جزائري مناضل. 
فشلت فرنســا أم احلرية كما يقال عنها زيفا في سرقة حرية 
اجلزائريني وثبت للعالم أن فرنسا من أفظع الدول االستعمارية 

ارتكابا جلرائم ضد اإلنسانية.

فيه، خاصة أن الكثير منهم لم يرتكب أي جرم ســوى أنه اختار 
سكنا رخيصا يتناسب مع دخله اليومي.

اآلن وبعد املعاناة التي عاشــها أصحاب البيوت من املواطنني 
والعمالة الوافدة التي تســكن في هذه املنطقة لســنوات، وبعد 
الصعوبات التي واجهتنا في التعامل مع املنطقة خالل أزمة كورونا، 
واستشــعارنا جميعا مدى القلق واخلطر الذي قد تسببه املنطقة 

أظهرت لنا أزمة «كورونــا» العديد من نقاط القوة والضعف، 
فعلــى الرغم من أننا علمنا قدر أنفســنا في التعامل مع األزمات 
خير معاملة في غالبية اجلوانب، لكننا اكتشفنا نقاط ضعف كانت 
غائبة عن أعيننا لسنوات، عمدا أو عن دون قصد، أبرزها منطقة 
«جليب الشيوخ» التي تعاني من اإلهمال وغياب التنظيم والنظافة 
والرقابة لســنوات، حتى أصبحت مكانا ال يليق أبدا بدولة بحجم 

واسم الكويت.
تلك املنطقة التي تعد من أقدم مناطق الكويت، ولكن ســرعان 
ما حتولت إلى بؤرة مشــاكل للمواطنني أصحاب البيوت والعمالة 
الوافدة التي تقطنها، فعلى مدار ســنوات كان هناك عدم مراعاة 
ألصحاب البيوت من املواطنني الذين من بينهم كبار ســن وأيتام 
وقصــر يعتمدون على الدخل الذي يأتي منها، وال يســتطيعون 
التصرف فيها بسبب وقف البيع والتصرف في البيوت من قبل 

مجلس الوزراء منذ العام ٢٠٠٧ حتى اآلن.
وعلى اجلانب اآلخر يعاني القاطنون فيها من العمالة وبعض 
األســر من اآلثار السلبية املترتبة على ذلك، وأحيانا التعسف من 
قبل البعض وعدم املراعــاة لظروفهم ووضعهم املادي واحلاالت 
اإلنسانية منهم، دون النظر إلى حاجة سوق العمل لها ودورها املهم 

اجتماعيــا وصحيا وأمنيا، بات من الضــروري أن يتم تصحيح 
أوضاعها، فالفرصة سانحة اآلن أكثر من أي وقت مضى للتخلص 

املخالفات التي تفشت فيها لسنوات.
على مدار سنوات، طرحت العديد من املشاريع التي تستهدف 
تطوير املنطقة أو إعادة تنظيمها أو اجتثاث املشاكل منها، أبرزها 
مشــروع «املثلث الذهبي» الذي صدر قرار به من مجلس الوزراء 
عام ٢٠١١، واإلعالن عن تخصيص ماليني لتطوير البنية التحتية في 
املنطقة، ومشروع حتويل جزء منها ملنطقة سياحية تخدم على مطار 
الكويت الدولي، وغيرها من احللول، ولكنها ولألسف لم تر النور.

ختاما: احلل هو أن يعاد إحياء هذه املشاريع، وأن يتم تصحيح 
املسار ويكون هناك تعامل جاد وسليم ودعم ومساندة املواطنني 
مــالك البيوت فيها، وأيضا العمالــة امللتزمة التي حتترم قوانني 
وقرارات الدولة، مع ضرورة الوقــوف بحزم في وجه املخربني 
واملخالفني للقوانني، حتى يقف اجلميع احتراما للمجتمع والدولة 
التي يعيشون فيها، فجميعنا نتمنى أن تتغير «اجلليب» إلى األفضل، 
ولــم يعد مقبوال ما يحدث فيها من إهمال ومخالفة للقانون وتعد 
على املمتلكات واملال العام، وآن للجهات احلكومية املختصة اتخاذ 

خطوات جادة لتصحيحها.
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